


 

 

 

 

 

 

 

  

  



  



  



  



 

 

 

 

 

 إغ إمِل ادوطود .

 ؾبل إرض .
ِ
 إغ أمِل اـسامء

 إغ أمِل إكبقاء ؾبل اـشعوب .

 إغ سؾقِل طظٍّ وؽاصؿة .

 ؿربالء .
ِ
 إغ اـطاـِب بدماء

 .  طجل اهلل ؽرجه اـػيفإغ اإلمام ادفديِّ احلّجِة ابن احلسن
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ؿد هلل رب اـعادع بارئ اخلالئق أمجعع وباطث إكبقاء وادرسؾع احل

اـذي بعد ؽال يرى وؾرب ؽشفد اــجوى تبارك وتعاغ، ثم اـصالة واـسالم 

طذ أذف خؾؼه وبريته سقدكا وكبقـا وحبقب ؾؾوبـا وصبقب كػوسـا وشػقع 

دمحد حبقب ذكوبـا اـعبد ادميد واـرسول ادسدد ادصطػى إجمد ادحؿود إ

إـه اـعادع أيب اـؼاسم حمؿد صذ اهلل طؾقه وطذ أهل بقته اـطقبع اـطاهرين 

، وريض اهلل سبحاكه وتعاغ طن رواتـا اـراشدين َكَؼَؾِة إحاديث ادعصومع

 واـؾعـة اـدائؿة طذ أطدائفم أمجعع إغ ؾقام يوم اـدين.  طن اـسادة اهلادين،

ا َبْعد:  َامَّ

 ، احلديث ادرسل وحجقته ي اـػؼه اإلسالميتقة ي هذه رساـة خم

 ؿام اـؽريم، ـوجفه خاـصاً  يؽون هذا اـعؿل أن وأسلل اهلل تبارك وتعاغ

أرجو من اهلل طز وجل أن يؽون ما ؿتبته كاؽعًا ومػقدًا وأن يمدي اـغرض 

ي أن ادـشود وطساه أن يسد ؽراؼًا ي مؽتباتـا، وأخرًا أتوجه إغ اـعظ اـؼدير 

أؿون ؾد وؽؼت ي ما ؿتبت وإذا ؿان ؽقه رء من اــؼص واخلؾل واـتؼصر 
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ؽنن ذـك من صبقعة طؿل اـبػ؛ ٕنَّ اـؽامل هلل وحده واـعصؿة ٕهؾفا، 

 واهلل ويل اـتوؽقق. ،وآخر دطواكا أن احلؿد هلل ربِّ اـعادع

 

 طظ ؼاكم اـشويظ

 ه 8341/ صػر/ 81

 اـعؾم واـعؾامءي اــجف إذف حارضة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :احلديث املرسل

اإلصالق ويؼال َأْرَسَل اـؽالم : َأصؾؼه من ؼر تؼققد،  :اللغة يفاإلرسال 

 ويؼال: َأْرَسَل اـفء: َأصؾؼه وأمهؾه.

ؽؼد ذؿرت ـه طدة تعاريف كذؿر وأما احلديث املرسل يف االصطالح: 

 مـفا:

من مل  وهو ما رواه طن ادعصوم: »  ؾال اـشفقد اـثاين األول:

يدرؿه، وادراد باإلدراك هـا: اـتالؾي ي ذـك احلديث ادحّدث طـه، بلن رواه 

طـه بواسطة، وإن أدرؿه بؿعـى: اجتامطه معه، وكحوه؛ وهبذا ادعـى يتحؼق 

بواسطة صحايب  بلن يروي احلديث طـه إرسال اـصحابة طن اــبي

 . (8)«آخر

 صقغة ادجفول من ادرسل طذ: »ؾال اـسقد حسن اـصدر الثاين:

اإلرسال بؿعـى اإلصالق، ؿام يؼال: كاؾة مرسؾة؛ ٕن اـراوي ٓ يؼقده براو، 

من مل يدرؿه ي ذـك، وإن أدرؿه ي ؼر ذـك  وهو ما رواه طن ادعصوم

واجتؿع معه، ؽنن رواه طـه حقـئذ بغر واسطة أو بواسطة سؼطت من 

اـسؾسؾة من آخرها ؿذـك واحدًا ؿان اـساؾط أو أؿثر أو ؿؾفا، طن طؿد 

 .(2)«أوسفو أو كقسان ؽؿرسل طذ ادشفور

                                                           

 .841اـرطاية ي طؾم اـدراية، ص (8)

 .811هناية اـدراية، ص (2)
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حلذف ي ويظفر ــا من  تتبع هذه اـتعاريف أن ؿل كوع من أكواع ا

اـسؾسؾة اـسـدية طؿدًا  ؿان أو سفوًا  يستؾزم إرسال احلديث؛ وٕجل ذـك 

ؽنن احلديث ادرسل يؽون شاماًل  ـؾحديث ادرؽوع، وادـؼطع، وادعّؾق، 

يثبت إذا     وادعضل، وادوؾوف، بقـام احلديث ادرسل طـد اـشقخ اـبفائي

طت مجقع سؾسؾة حصل اـؼطع ي آخر اـسـد بصورة تصاطدية، أو سؼ

 . (8)اـسـد

 وطذ هذا يؽون ـؾحديث ادرسل ـه إصالؾان:

 احلديث ادرسل بادعـى إطم. األول:

 احلديث ادرسل بادعـى إخص. الثاين:

                                                           

 .81اـوجقزة، ص (8)



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 احلديث املرسل واألقوال يف حجوته وعدمها:

بحث اـعؾامء حجقة احلديث ادرسل، واختؾػوا ي ذـك طذ أؾوال كذؿر 

 ادفم مـفا:

 : حجقته مطؾؼًا وهو ما ُكِسَب إغ حمؿد بن خاـد اـزؾي وابـه أدمحد.األول

  واملستند يف ذلك:

أكـا كحرز وثاؾة ادحذوف؛ ٕن ادرِسل اـثؼة طدٌل، واـثؼة اـعدل ٓ 

ِـّسًا وؼاشًا وهو مـاف يروي إٓ طن اـثؼة، وإٓ مل  يؽن طدًٓ، بل ؿان مد

 . (8)ـؾعداـة

 وأورد علوه : 

بلن هذا يتم إذا اكحق أمر اـعدل ي روايته طن اـعدل أو ادوثوق 

 . (2)بصدؾه، وهو ممـوع

ي أحد  طدم حجقته مطؾؼًا وهو ما ُكِسَب إغ اـعالمة احلظ :الثاين

 . (4)ؾوـقه

  واملستند يف ذلك:

إن ذط جواز ؾبول اـرواية معرؽة طداـة اـراوي، ومل تثبت؛ ـعدم دٓـة 

                                                           

 ، بتقف.311، ص8يـظر: ؾواكع إصول، ج (8)

 .11يـظر: أصول احلديث وأحؽامه،ص (2)

 . 12هتذيب إصول، صيـظر:  (4)
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 .(8)رواية اـعدل طؾقه؛ ٕهنا أطم

  :وقد أورد علوه

بلن ذـك يػقد ضـًا بصدق خزه، وهو ٓ يؼق طن اـظن احلاصل 

 .(2)بصدق خز اـػاسق بعد اـتثبت

: وهو اـرأي ادختار ي ادسلـة أن احلديث ادرسل يؽون حجة إذا  الثالث

أي  –طؾم بلن ُمرِسؾه اـعدل ٓ يرسل، وٓ يروي إٓ طن ثؼة ؿادشايخ اـثالثة 

حمؿد بن أيب طؿر وصػوان بن حيقى و أدمحد بن حمؿد بن أيب كق اـبزكطي  

واـعالمة احلظ ي  ،(4)وهو ما ُكِسَب إغ اـشقخ اـطود ي ؿتابه طدة إصول

 (3)ؿتابه اــفاية وهو اـؼول اـثاين ـه  ي ادسلـة، واـشفقد إول ي اـذؿرى

 .(5)وؼرهم

 واملستند يف ذلك: 

 .(1)«وهلذا أصحابـا َيسُؽـون إغ مراسقؾه»ؾول اـشقخ اــجار:   أوالً:

                                                           

 ، بتقف.311، ص8يـظر: ؾواكع إصول، ج (8)

 .11-11يـظر: أصول احلديث وأحؽامه،ص (2)

 . 853،ص8طدة إصول، ج (4)

 .254، ص3اـذؿرى،ج (3)

 . 453-431، ص8مؼباس اهلداية، ج (5)

 . 111، اـرؾم421رجال اــجار، ص (1)
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دًا وأخر وإذا ؿان أحد اـراويع مسـِ »ؾول اـشقخ اـطود:  ثاىوًا:

يرسل إّٓ طن ثؼة  ل. ؽنن ؿان ممّن يعؾم أّكه ٓي حال ادرِس  رَ ظِ اًل، كُ ِس مر

ذـك سّوت اـطائػة بع  وٕجل ؛موثوق به، ؽال ترجقح خلز ؼره طذ خزه

يرويه حمؿد بن أيب طؿر، وصػوان بن حيقى، وأدمحد بن حمؿد بن أيب كق،  ما

يرسؾون إّٓ طّؿن يوثق  وٓيروون  وؼرهم من اـثؼات اـذين طرؽوا بلهّنم ٓ

رؽض هذا اـرأي طذ  ، ـؽن اـسقد اخلوئي (8)«به، وبع ما أسـده ؼره

ّٓ طن ثؼة  اـرؼم ِمن أكه هو اـرأي ادشفور بدطوى  أن طدم رواية همٓء  إ

ؾضقة ٓ يؿؽن آصالع طؾقفا إٓ من ؾبل كػس اـثالثة وهم مل يقحوا بذـك 

ّٓ ــؼل طـفم أهنم ؾاـوا ّٓ طن اـثؼات  وإ  .(2)إّكا ٓ كروي إ

اـتسوية إغ إصحاب،  وطؾقه يؾزم أن تؽون كسبة اـشقخ اـطود

وؿذـك دطوى اـشقخ اــجار بسؽون إصحاب إغ مراسقل ابن طؿر 

 ـعؾفام ؾد استـدا ؽقفا إغ حدسفم واجتفادهم وـقس إغ حسفم.

 ويالحظ علوه : 

إن احتامل استـادهم إغ احلس ؿذـك موجود وترجقح احتامل احلدس 

طذ احتامل احلس ترجقح بال مرجح ومع اـشك بع احلس واحلدس يبـى طذ 

 أصاـة احلس. 

                                                           

 . 853،ص8طدة إصول، ج (8)

 بتقف. 11- 15، ص8يـظر: معجم رجال احلديث، ج (2)
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واحلؿد هلل رب اـعادع واـصالة  ي احلديث ادرسلمتام اـؽالم  هو هذا

عصومع، وؾد وؾع واـسالم طذ كبقـا اـطاهر إمع حمؿٍد وآـه إئؿة اد

ه 8341من سـة  صػرمن شفر  خلؿقساـػراغ من تلـقف هذه اـرساـة ـقؾة ا

من اهلجرة اــبوية طذ مفاجرها أؽضل اـصالة واـتحقة حامدًا مصؾقًا مسؾاًم 

مستغػرًا وؿان ذـك ي حارضة اـعؾم واـعؾامء مديـة اــجف إذف واحلؿد 

 هلل طذ طظقم مـّه وؽضؾه. 
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